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Het weer in de Beemte...
wilem@beemte.nl

De start van het weer in 2017,
Het weer start koud in 2017, de gemiddelde etmaal temperatuur in de Beemte is tot vandaag (21-01)+0.8 graden,
in vergelijk met 2016 is dat een stuk lager, toen was de etmaal temperatuur in januari +3.9 graden. Januari is -als
ik dit stukje schrijf- nog niet voorbij maar die waarde van 2016 halen we nooit meer. Koudste nacht tot nu toe was
de nacht van 19 op 20 januari, het kwik zakte aan de Beemterweg tot - 6.2 graden.
Deze waarden zijn nog niet laag genoeg om op grote
schaal op open water te kunnen schaatsen.
Voor betrouwbaar ijs op bv. het Kanaal moet het toch echt
een paar nachten –10 graden worden.
Wie weet zit dat er nog in.
Wel is het opmerkelijk droog tot nu
toe, de regenmeter staat op dit moment op 29 mm neerslag, in 2015 viel
er in deze maand totaal 88mm.
Het weer eindigde in 2016 nog wel
met een opmerkelijk luchtdruk record.
De barometer wees op 28-12 een
stand aan van 1044.7 MB, dit is de hoogste stand gemeten in de geschiedenis van MeteoBeemte. Laagste stand
was 970.4 MB, deze stand was op 30-01-2015.

Weerextremen in Nederland
Koudste winter
De koudste winter is in 1963 met gemiddelde temperaturen van -3,1˚C.
Laagste temperatuur Nederland
In Nederland is in Winterswijk
de laagste temperatuur ooit
gemeten op
27 januari 1942. Het werd 27,4˚C.
Sneeuw rijkste winter
Met 37 sneeuwdagen is 1963 de sneeuw rijkste winter.
Grootste sneeuwhoogte
De grootste sneeuwhoogte is in januari 1987 op Terschelling.
De sneeuw kwam hier tot ongeveer 80 cm hoog.
Hierbij zijn geen sneeuwduinen in de metingen meegenomen.

Weerspreuk van de maand februari,

In februari avondrood, volgende dag sneeuw in de sloot…..
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Algemene informatie/Agenda
Bibliotheekbus

Elke donderdag van 13:00 tot 13:30 uur bij de PCBS “Beemte”.

Hulpdiensten

Landelijk alarmnummer 112

Buitenlijn Gemeente
Apeldoorn

Dit is een telefoonnummer waar burgers en instellingen terecht kunnen voor
het melden van problemen op het gebied van; wegen, groen, milieu,
verkeer, straatmeubilair, verlichting, vernielingen, etc.
De buitenlijn is bereikbaar op telefoonnummer: 14055 op werkdagen van
8.00 tot 17.00 uur.

Gemeentehuis

Bezoekadres: Marktplein 1, 7311 LG Apeldoorn
Postadres: Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
Telefoon: 055-5801010
Fax: 055-5801160

Defibrillator (AED)

Café de Groot, Avervoordsweg 2 De Vecht, tel: 055-3231261
Sportvereniging VenL, Kerkstraat 42 De Vecht, tel: 055-3231600
Autobedrijf Haverkamp, Woudweg 5 Teuge, tel: 055-3231210
Sportclub Teuge, De Zanden 92 Teuge, tel: 055-3231345
Polman Bloemkwekerij, Rijkstraatweg 216 Teuge, tel: 055-3231616
Kerk Gereformeerde Gemeente Terwolde – De Vecht
Avervoordseweg 32, tel: 0571-292120
Dorpshuis “Ons Huus”, Beemterweg 25A Beemte, tel: 055-3014013

Agenda
4-2 Klussendag Ons Huus
4-2 Go Apres Ski Party Ons Huus Aktief Groep
15-2 Stamppottenbuffet Ons Huus Aktief Groep
16-2 Ledenvergadering OVBB
24-2 Rock Solid Ons Huus
1-3 Uit elkaar haal middag Ons Huus Aktief Groep
Uw Ratelaartjes kunt u mailen naar
deratelaar@gmail.com
WhatsApp Buurtpreventiegroep

Beemte-Broekland
Het gaat goed met de WhatsApp buurtpreventiegroep BeemteBroekland, momenteel staat de teller op 75 leden. Eind december
was er een melding van een verdacht busje nabij Kanaal Noord,
verschillende mensen hebben via de app gereageerd.
Gelukkig bleef het bij een melding.
Wil jij ook deel uit maken van deze groep, stuur dan een mailtje
met je mobile telefoonnummer naar
willem@beemte.nl en dan komt dit voor elkaar. W el moet
je dan WhatsApp op je mobile telefoon hebben geïnstalleerd anders werkt het niet.
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Openingstijden winterseizoen:
Maandag gesloten
Dinsdag van 13.00 tot 17.00 en vanaf 19.00
Woensdag van 13.00 tot 17.00 en vanaf 19.00 uur
Donderdag van 15.00 tot 18.00 en vanaf 19.00 uur
Vrijdag, Zaterdag en Zondag vanaf 17.00 uur

Tussen kerst en
oud/nieuw zijn
wij gesloten.

Cafetaria geopend: Vrijdag, Zaterdag en Zondag tussen 17.00 -19.00 uur

Eetcafé geopend: Vrijdag, Zaterdag en Zondag tussen 17.00 – 20.30 uur
In overleg zijn andere dagen en tijden ook mogelijk
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Beste lezers,
De eerste Ratelaar van 2017! In deze Ratelaar vindt u veel nieuwjaarswensen en de redactie sluit
zich daar bij aan en wenst u een heel fijn, gezond jaar toe!
Met zoveel goede wensen wordt het vast een geweldig jaar in Beemte Broekland.
Daar wordt druk aan gewerkt! Door de geweldig actieve Aktief Ons Huus groep. Met Apres Ski Partys,
Stamppottenbuffet en een uit-elkaar-haal middag.
Dan is er elke 1e dinsdag van de maand een seniorenmiddag en informatie over Rock Solid.
U kunt ook nieuws vinden van de Dorpshuisvereniging en de BBvBB.
Noteer alvast de datum van de jaarvergadering op woensdag 22 maart. U kunt daarbij leuke prijzen
winnen!
Blij zijn we dat er weer een bijdrage van Max in de Ratelaar staat en wensen we redactielid Marjan
veel beterschap en een goed herstel toe!
Nieuw in deze editie van de Ratelaar is een eerste aflevering van “Wandelingen in het verleden van
onze omgeving”, indertijd geschreven door Gait Schipper. De vertellingen spelen zich af in de vorige
eeuw in de jaren 30 tot 90. Deze verhalen hebben in de jaren 80 en 90 al eens in de Ratelaar gestaan. Op veler verzoek drukken we er een aantal van af in de komende Ratelaars.
Namens de redactie veel leesplezier!
Miek van de Pangaard

Bij de lezer
Di 7 + wo 8 maart
Di 4 + wo 5 april
Di 2 + wo 3 mei
Di 30 mei+ wo 31 mei
Di 4 juli + wo 5 juli
Di 5 + wo 6 sept
Het redactieteam bestaat uit:

Di 3 + wo 4 okt

Marjan van Assen
Miek van den Pangaard
Helen Apeldoorn
Siep Woudstra

Di 31 okt + wo 1 nov
Di 12 + wo 13 dec
Di 6 febr + wo 7 febr

De kopij voor de volgende Ratelaar graag voor 15 februari 2017 aanleveren.
De Ratelaar verschijnt elke maand met uitzondering van januari en augustus.
© Copyright 2017-2018: De Ratelaar

De Ratelaar - februari 2017 - Pagina 9

Buurt– en Belangenvereniging Beemte Broekland

N

amens het bestuur van de Buurt- en Belangenvereniging Beemte Broekland willen wij
u een heel goed, gezond en gelukkig 2017
toewensen.

Wij nodigen u, inwoners van Beemte Broekland van
harte uit om aanwezig te zijn bij onze jaarvergadering. Met o.a. jaarverslag financieel, activiteiten,
waar hebben we ons het afgelopen jaar allemaal
voor ingezet en natuurlijk stemmen op onze nieuwe
Ook het komende jaar zullen wij samen weer klaar bestuursleden Helga van Assen en Wilma van
staan voor deze buurt en ook de nodige activiteiten Amersfoort.
weer organiseren. Zo komt onze jaarvergadering er En we komen graag in contact met buurtgenoten
binnenkort weer aan, zie onderstaande uitnodiging. die ook een rol in het bestuur willen spelen.
In december zijn Wilma, Ilona en Marjan nog aanwezig geweest op een dorpenplatform in Oosterhuizen. Dit is een overleg met de Gemeente samen
met alle dorpen die bij de Gemeente Apeldoorn behoren. In zo’n overleg horen we wat er in de verschillende dorpen afspeelt en geven we zelf ook aan
waar we momenteel mee bezig zijn. Zoals bij ons
o.a. de nieuwe vergunning voor de Rioolwaterzuivering, behoefte subsidie voor landschapsimpuls, woningbouw, gebruik klompenpad en natuurlijk niet te
vergeten ons Dorpshuis.

We hebben weer drie mooie prijzen die we gaan
verloten onder alle aanwezigen deze avond.

Wij houden u het komende jaar ook weer op de
hoogte over onze bezigheden en wilt u meepraten
bent u natuurlijk altijd welkom op één van onze
vergaderingen (de volgende is op 20 januari op de
Hooge Kamp, graag even mail naar saco@hoogekamp.nl als je wilt komen).

Het bestuur van de Buurt- en Belangenvereniging:
Saco, Ilona, Marjan en onze nieuwkomers:
Helga en Wilma

U

En natuurlijk aansluitend weer onze traditiegetrouwe BINGO met ook natuurlijk weer fantastische
prijzen.
We zien u graag op 22 maart a.s.

Met vriendelijke groet,

ITNODIGING JAARVERGADERING
BUURT-EN BELANGENVERENIGING BEEMTE
BROEKLAND
WOENSDAG 22 MAART AANVANG 20.00
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“Dorpshuisvereniging “Ons Huus”
Natuurlijk willen we u als eerste graag het allerbeste wensen voor 2017.
Zo heel veel nieuws is er niet te melden van de vereniging. Zoals al bekend gemaakt in de vorige Ratelaar zullen de ramen in de sportzaal vervangen worden. De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd
door de fa. Mekelenkamp.
De eerste klussendag van het nieuwe jaar zit er ook al weer op. Hieronder vindt u een fotocollage van
zaterdag 14 januari. Wat is er zoal gedaan die dag? Zoals gebruikelijk is er om half negen begonnen
met een kopje koffie. Daarna zijn er diverse klussen opgepakt zoals b.v. de oude tapinstallatie onder in
de kelder afbreken. Deze was al jaren buiten gebruik en staat nu samen met een overcomplete bar op
Marktplaats. Dat geeft ons weer wat ruimte om spullen fatsoenlijk op te bergen en brengt natuurlijk ook
weer wat geld in het laatje. De verlichting op het sportveld liet te wensen over: helaas kon daar op de
klussendag niet veel aangedaan worden omdat er een hoogwerker nodig was om de lamp te vervangen.
Wel is er nog een vlieger uit een lichtmast gehaald. De voordeur liep een beetje stroef maar dit euvel is
ook verholpen. De touwen aan de vlaggenmasten waren aan vervanging toe. Het reclamebord moest
een likje verf hebben en de lichtbakken in de douches zijn schoongemaakt. Ook is er een kleine aanpassing gedaan aan de lier om de versiering in de sportzaal op te hangen. En natuurlijk is er daarna nog
een drankje gedronken en een hapje gegeten door de noeste werkers.

De volgende klussendag zal zijn zaterdag 4 februari. Bij dezen bent u van harte uitgenodigd om te komen helpen klussen maar u bent ook van harte welkom om een kopje koffie te komen drinken in Ons
Huus.
Graag tot ziens aan Beemterweg 25a.
Namens het bestuur DHV Ons Huus
Jacintha, Henk , Arnold, Martine en Mettie
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Wandelingen door G. Schipper
Wandeling 1 Uit het verleden van onze omgeving.

piepen. De man hoorde het en dacht dat het net
leek of het wiel zei: “As ma goe geet, as ma goed
Als je vroeger in gezelschap van een oudere man
geet”. Omdat hij dat steeds hoorde werd de man
langs de aloude Grift wandelde, dan kreeg je nog
bang en hij begon steeds harder te lopen. Maar
weleens wat over vroeger te horen.
toen knerpte het wiel: “Dat kumt der van, dat kumt
Laten we maar beginnen bij de Vaassense sluis.
der van”. Door het harde lopen van de man en door
de hobbelige weg had hij, toen hij thuis kwam, bijna geen appel meer over. En natuurlijk kon men de
volgende dag zien waar de dief woonde.
We gaan van de familie Wagenaar zuidwaarts naar
het Paddegat. Hier was vroeger een herberg en
achter die herberg bevond zich een drassig stuk
grond. Op deze grond waren veel padden aanwezig
want padden gaan tijdens de paringstijd naar een
bepaalde plek om zich voort te planten, zodoende
de naam van de herberg: het Paddegat.
Van het Paddegat naar de Jonas. In het kanaal bij
de Jonas bevond zich een grote draaikolk. Dit kwam
omdat het hier vroeger heel erg druk was met het
laden en lossen van schepen. Bij die kolk stond een
grote eekschuur. Er kwamen vrachten eek (wat
schors of liever gemalen schors van eikenhout is)
aan om weer verscheept te worden naar de leerTegenover die sluis aan de Grift stond een molelooierijen. Maar eerst moest die eek aan stukjes
naarsbedrijf. Dit bedrijf had een waterrad in de
worden gehakt. Deze stukje werden in de grootte
Grift. Door het uitkopen van dat rad door de gevan 8 to 10 cm gehakt en vervolgens in grote manmeente Epe werd de waterbeheersing van Wenum
den op speciale kruiwagens in het schip gebracht.
en de Poel goed verbeterd en konden de windmoDit eikenhout moest in mei gehakt worden, dan zat
lens in dat gebied opgeruimd worden.
de bast tenminste goed los. De mensen gingen al
Bij die molenaar (de familie Wagenaar) was het al- vroeg op pad naar eikensingels van een jaar of acht
tijd druk. De kleine boeren kwamen met de kruiwa- oud. Het hout werd gekapt en in lengtes van ongegen om wat voer voor het vee te kopen. Het was
veer 80 cm gehakt. Er werd een gat gegraven en
daar ging een man in staan. Zo kon hij de rug recht
houden. Voor hem lag een groot blok en daar sloeg
hij dan de hele tijd met een hamer op. Het kale
hout werd aan bossen gebonden en dat noemden
ze talhout. Ook de takken werden aan bossen gebonden en dit heette meirieze, Zo kwam de rieze,
eek en talhout naar de Jonas. De rieze ging naar de
bakkers. Het talhout naar de steden als brandhout.
Als de sjouwer van het hout trek kreeg in een
pruim tabak en bemerkte dat hij dat vergeten had
dan ging hij naar een slootkant waar kalmoes
groeide. Uit die sloot haalde hij dan een stukje wortel van die plant en stak het in zijn mond om te
pruimen. Ik kreeg ook een stukje kalmoes, maar ik
vond het erg bitter. Maar de man antwoordde:

nooit gemakkelijk om weg te komen zonder te betalen, want buiten hing een kooi waarin een papegaai zat en als er nu iemand langs kwam met een
vrachtje op de kruiwagen dan riep de papegaai altijd: “Hei wel betaald?”
Die kruiwagens (ze waren toen nog voorzien van
een houten wiel) konden door het vele gebruik vreselijk knerpen en piepen bij het wiel.
Ergens in die buurt woonde een man die ’s nachts
op pad ging om te stelen. Bij de familie Wagenaar
Kalmoes
had hij een mooie boom met appels ontdekt en hij
ging daar met de kruiwagen naar toe. Hij laadde z’n
kruiwagen vol (de appels gingen allemaal los op de “Bitter in de mond maakt het hart gezond”.
kruiwagen) en reed weg, maar het wiel begon te
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Seniorensoos
Iedere eerste dinsdag van de maand is er in het dorpshuis ´Ons Huus´ een seniorenmiddag.
De middag start om 14.30 uur tot ongeveer 16.30
uur.
We proberen deze middagen zo afwisselend en gezellig mogelijk te maken. Dit kan d.m.v. een spel, bingo,
muziek, een film of dia lezing, enz.
De kosten voor deze middag zijn € 5,- incl. koffie en
een drankje.
De eerst volgende keer, 7 februari, zijn we allen om
14.30 uitgenodigd bij Frits Bouwmeester in zijn
schuurtje/ museum. Deze bevindt zich aan Goorland
11, Beemte-Broekland.
U bent allen van harte welkom. Kunt u niet zelfstandig
komen, bel dan even met Ilona Achterkamp
0640636419. U wordt dan door een van ons opgehaald en thuisgebracht.
Bea Rappoldt
Helga van Assen
Ilona Achterkamp

Seniorensoos Beemte-Broekland

Zoals de meesten van u misschien wel weten, is er iedere eerste dinsdagmiddag in de maand, in het
dorpshuis vanaf half drie de seniorensoos. Al vele jaren is dit een gezellige groep mannen en vrouwen
die met elkaar van alles ondernemen.
Natuurlijk moet daar van alles voor geregeld en georganiseerd worden en dit hebben de beide dames
D.Beekman en B.Wolters meer dan 20 jaar fantastisch gedaan. Van alles hebben ze georganiseerd, zoals spelletjes, lezingen, uitstapjes, muzikale middagen, enz. Nu hebben ze besloten het stokje over te
dragen aan mw. B.Rappold, mw.H.van Assen en mw. I.Achterkamp.
Nogmaals namens iedereen van de seniorensoos heel hartelijk bedankt voor al die jaren trouwe inzet.
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PCBS Beemte 1
PCBO De Diamant – Beemte
Allereerst wensen we u als team “De Diamant – Beemte” een heel gezegend en gezond 2017 toe! We
hopen dat het voor iedereen een heel mooi jaar mag worden!
Wij kijken als school met elkaar terug op een heel sfeervol kerstfeest dat we met elkaar in de
Wilhelminakerk mochten houden! Wat bijzonder om als hele school in het kerkgebouw van de Beemte
samen kerst te mogen vieren!
In de aanloop naar de jaarwisseling hebben we een beroep gedaan op zowel kinderen, ouders alsook
buurtbewoners om ons te helpen het schoolplein vrij te houden van vuurwerk en bovenal schade aan
het schoolgebouw en toebehoren te voorkomen. Deze gedeelde verantwoordelijkheid heeft ertoe geleid
dat wij na de kerstvakantie een schoon schoolplein aantroffen en geen enkele schade! Daar zijn wij
ontzettend blij mee! We willen u allen hiervoor heel hartelijk bedanken! Dank ook aan alle kinderen die
hierbij betrokken waren!
De maandag na de kerstvakantie hadden de kinderen nog een dagje vrij, omdat er voor het team een
studiedag gepland stond. Het team heeft zich o.a. beziggehouden met de portfolio’s. We willen de
portfolio’s zo vormgeven, dat zowel het kind als zijn/haar ouders/verzorgers nog beter weten hoe het
zich ontwikkelt. Dit past bij ‘zelfsturend leren’ waarbij kinderen zelf meer grip krijgen op hun
kwaliteiten en ontwikkelpunten. Een belangrijk item hierbij is dat we in ‘verhaaltjes’ naar het kind toe
op een positieve wijze schrijven wat al heel goed gaat, en waar het de komende periode in mag
oefenen. Eind januari kregen alle kinderen hun portfolio mee naar huis.
Het duurt nog even, maar op zondag 12 maart vindt er in de Wilhelminakerk een “school – kerkdienst”
plaats. De viering belooft spannend te worden. U begrijpt dat we de inhoud dan ook nog even
geheimhouden. Maar u kunt de datum alvast in uw agenda noteren.
PCBO De Diamant – Beemte blikt terug op de decemberfeesten.
Het Sinterklaasfeest was zoals u in de vorige Ratelaar heeft kunnen lezen, enorm geslaagd! De
organisatie hiervan is altijd een hele klus, maar met onze geweldige OR is het ieder jaar weer een
fantastisch feest.
Dit is niet het enige waar de OR druk mee is geweest. De ouders van de OR hebben zich ook ingezet
voor het maken/verkopen van de deur-/graftakken, het maken van de kerststukjes met de groepen en
de oliebollenactie.
De opkomst bij het maken van de takken was geweldig! Het was een erg gezellige en geslaagde avond.
Nogmaals dank aan alle ouders die geholpen hebben.

Hierna kwam de school al gauw echt in kerstsfeer. Mede dankzij de prachtige kerstbomen, in alle
klassen en de hal, die we ook dit jaar weer van de familie van Assen hebben gekregen.
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PCBS Beemte 2
Met de kinderen dachten we deze weken na over het kerstthema. We hebben met alle kinderen iedere
maandag samen de advent gevierd. En deze vieringen afgesloten met een viering in de kerk. Hier
vertelden we samen met de kinderen het kerstverhaal van opa Knoest. Een interactief verteld verhaal
waarbij er gedeelten van het verhaal op het podium te zien waren, maar ook via de beamer werden met
foto’s van de kinderen scenes van het kerstverhaal getoond.
Na de viering hebben we onder het genot van een kopje koffie en een glaasje limonade gelegenheid
gehad om even na te praten. Het was een mooie avond.

Kerstlunch op PCBO De Diamant - Beemte
We hebben met de groepen 5/6/7/8/ ook dit jaar 2016 feestelijk
afgesloten met een heerlijke kerstlunch.
Iedereen had iets lekkers mee voor zichzelf en een ander, wat was het
gezellig!
Hierna konden we gaan genieten van een welverdiende vakantie.
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PCBS Beemte 3
PCBO De Diamant – Beemte krijgt bezoek van ANWB Streetwise
Ook wij als school voelen ons verantwoordelijk voor de verkeersveiligheid van de kinderen. Daarom
hadden wij ANWB Streetwise uitgenodigd om op 12 december naar PCBO De Diamant - Beemte te
komen.
Streetwise is een praktisch, maar ook leuk, leerzaam en uitdagend verkeersprogramma voor alle
leerlingen van de basisschool. Professionele instructeurs kwamen een ochtend naar de school en gaven
verkeerstrainingen op maat. Met speciaal ontwikkelde lesmaterialen zoals electro- en rijlesauto´s,
zebrapaden, verkeerslichten, opblaasbare auto's en een fietsparcours werd de praktijk zo veel mogelijk
nagebootst.

Week van de Poëzie/Nationale Voorleesdagen op PCBO De Diamant - Beemte
In de laatste week van januari richten we ons o.a. op de “Week van de Poëzie” en de “Nationale
Voorleesdagen”. Op verschillende manieren gaan we aan de slag met diverse aspecten binnen poëzie en
het voorlezen. Bijvoorbeeld het rijmen/dichten, het voordragen van een gedicht, limericks schrijven, e.d.
Ook gaan we op zoek naar de voorleeskampioen binnen onze school. We sluiten de week van poëzie af
met een poëziepodium.
Alle kinderen die het leuk vinden om een eigen bedacht, of een zelf gekozen gedicht/limerick voor te
dragen mogen dit doen. Het gaat hierbij om het samen beleven van plezier aan, en het samen genieten
van poëzie.
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PCBS Beemte 4
PCBO De Diamant – Beemte geeft gehoor aan de oproep van Tijn.
Tijn kwam samen met zijn vader naar het Glazen Huis van Serious Request. De aanleiding was
ongelooflijk triest. Tijn is namelijk ongeneeslijk ziek. Hij lijdt aan DIPG (hersenstamkanker) en heeft
niet lang meer te leven. Omdat dit waarschijnlijk zijn laatste 3FM Serious Request was wilde hij zich
heel graag inzetten voor alle kinderen die sterven aan longontsteking. In ruil voor een donatie aan
het Rode Kruis lakte hij nagels. Maar hij riep ook heel Nederland op om mee te doen.
En dat is 'm gelukt. Tijn ging viral!! Heel Holland lakt! Onder andere Armin van Buuren, Hardwell,
Marco Borsato, Tiësto, en meerdere politici hadden hun nagels een kleurtje gegeven voor Tijn. Ook
wij deden als school mee en de kinderen hebben op school en in de buurt diverse nagels gelakt. We
hebben 80 euro opgehaald en dat gedoneerd!!
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WORSTEN EN BALKENBRIJ ACTIE
Zaterdag 14 januari vond de uitlevering plaats van de jaarlijkse actie verkoop worsten en balkenbrij. De
spelers van de gehele jeugdafdeling hebben flink hun best gedaan om deze waar ‘aan de man/vrouw te
brengen’. Dat heeft geresulteerd in de verkoop van zo’n 640 worsten en zo’n 460 kg balkenbrij. We hebben het vermoeden dat de hele Vecht en Beemte die dag of dat weekend in ieder geval óf balkenbrij óf
worst op het menu had staan ;-) Dat kwam mooi uit, gezien de winterse omstandigheden.
Hiermee hebben we een fantastisch mooi bedrag opgehaald van zo rond de € 1500,- (!) wat gebruikt zal
worden voor het jeugdkamp wat aan het eind van het seizoen plaatsvindt.
We willen graag alle verkopers bedanken voor hun inzet, de kopers voor het afnemen en zeker ook een
extra bedankje voor de mensen die naast het kopen van worsten/balkenbrij een gulle vrijwillige bijdrage
hebben gegeven.
Volgend jaar komen wij graag weer bij u langs! Voor nu: Eet smakelijk!
De Jeugd Commissie
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Stamppottenbuffet Aktief Ons Huus groep
Eet u ook weer een hapje mee ??

Gezellig samen smullen van een STAMPPOTTENBUFFET
Op woensdag 15 februari 2017 organiseert de Aktief Ons Huus groep wederom een stamppottenbuffet.
De kosten hiervoor zijn € 10,- Dit is inclusief 1 consumptie naar keuze en een kopje koffie of
thee als afsluiting. (kinderen t/m 12 jaar € 7,50) Betalen bij binnenkomst.
Daarvoor heeft u de keuze uit zuurkool, hutspot en boerenkool met worst, uitgebakken spekjes, jus, verschillende zuren.
Om te weten hoeveel aardappels er geschild moeten worden willen we graag vooraf inschrijven. Dit is
mogelijk bij de leden van de Aktiefgroep maar ook in het dorpshuis zelf of per mail Aktiefonshuus@outlook.com t/m 12 februari.
Aanvang van het buffet om 17.30 uur, de zaal is open
vanaf 17.00 uur.
Inschrijven bij:
beheerders Dorphuis Ons Huus, Beemterweg 25a, tel 0627284949
Hennie Mentink, Beemterweg 14
Marjan van Assen, Beemterweg 20
Gerdien van der Mik, Bellertstraat 9

Oproep AED cursus
Onlangs hebben wij van de Buurt- en Belangenvereniging weer een AED-herhalingscursus georganiseerd.
Steeds komen er weer deelnemers bij die ook graag in geval van nood iemand willen/kunnen helpen.
Zijn er in onze omgeving nog mensen die graag de Basiscursus Reanimeren willen gaan volgen? Als we
10 of meer deelnemers hebben gaan we zo’n avond in het Dorpshuis organiseren. Vaak worden de kosten voor deze cursus geheel of gedeeltelijk vergoed door uw zorgverzekering. U kunt het altijd even voor
de zekerheid infomeren.
Heeft u interesse?
Bel mij even of stuur mij een e-mail.
Met vriendelijke groet,
Marjan van Assen 06-23934384 of gerard-marjan@hetnet.nl
Buurt- en Belangenvereniging Beemte Broekland

De Ratelaar - februari 2017 - Pagina 27

Zijactief de Vecht
Zijactief de Vecht.
De ledenavond van 15 februari wordt een sportieve en bijzondere avond. Want de schaatsen kunnen uit
het vet en we gaan onder de leiding van Dirk Plugboer tochten maken waaronder een Elfstedentocht.

Wonend in Grootschermer in West Friesland vond hij het geen probleem om naar de Vecht te komen.
Kom dus naar deze avond vol ijspret.
Introducees zijn altijd welkom.
De avond begint om 20.00 uur en de koek en zopie is er vanaf 19.30 uur.
Locatie de Groot.
Groetjes Janny
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Beheerder Dorpshuis “Ons Huus”
ONS HUUS
In de nieuwjaarsnacht hebben we met een leuke groep Beemtenaren op het nieuwe jaar getoost! Het
was een gezellige nacht met hapjes en drankjes  Nu weer een heel nieuw jaar te gaan!
Voor de maand Februari staan een paar feestjes en een tweetal activiteiten gepland:
Zaterdag
Woensdag

4 februari: Apres ski feest
15 februari:Stamppot Buffet

Huishoudelijke mededeling:
Wanneer wij in een weekend een besloten feest hebben dan kunt u tijdens de openingstijden van de cafetaria friet e.d. afhalen via de zijkant (keuken) van Ons Huus
Openingstijden winterseizoen:
Maandag gesloten
Dinsdag van 13.00 tot 17.00 en vanaf 19.00
Woensdag van 13.00 tot 17.00 en vanaf 19.00 uur
Donderdag van 15.00 tot 18.00 en vanaf 19.00 uur
Vrijdag, Zaterdag en Zondag vanaf 17.00 uur
Cafetaria geopend: Vrijdag, Zaterdag en Zondag tussen 17.00 -19.00 uur
Eetcafé geopend: Vrijdag, Zaterdag en Zondag tussen 17.00 – 20.00 uur
In overleg zijn andere dagen en tijden ook mogelijk.
Tot ziens in Ons Huus!
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P.S. Heeft u iets te
vieren? Loop even
binnen, dan kunnen we onder het
genot van een
kopje koffie uw
wensen en onze
mogelijkheden bespreken.

Kerkdiensten
WIJKGEMEENTE NOORD/WILHELMINAKERK

Diensten in de Wilhelminakerk:
Februari 2017:
05 febr.
12
19
25
05

febr.
febr.
febr.
mrt.

10.00 uur Dienst met Ds. A.J. Al – van Holst
Kerk- en Schooldienst
10.00 uur Dienst met Ds. E.P. van der Veen, Nunspeet
10.00 uur Dienst met Ds. Mw. A. van der Hart, Apeldoorn
10.00 uur Dienst met Ds. G. van Asselt, Apeldoorn
10.00 uur Dienst met Ds. S.H. Muller, Epe,
Heilig Avondmaal

Scriba: Marie Koetsier
Holhorstweg 9
7341 AC Beemte Broekland,
Telefoon: 055 3121457

E-mail: scriba@wilhelminakerk.com

Kidskerk
Voor alle jongens en meisjes van 4 tot ca. 13 jaar is er elke tweede zondag van de maand Kidskerk
in de Wijkzaal van de Wilhelminakerk.

Parochie St. Antonius van Padua
Kerkstraat 32, 7396 PH Terwolde/De Vecht.
Tel: 06 – 27380860 of 055 - 3231731
Vieringen in Vaassen: op zaterdag om 18.30 en zondag 10.00 uur
Zondag 5 februari Eucharistieviering met pastor H. Hofstede
Zaterdag 11 februari woord en Communieviering met werkgroep
Zondag 19 februari Eucharistieviering met pastor H Hofstede
Zaterdag 22 februari woord en communieviering met pastor W Vroom
Aswoensdag 1 maart woord en communieviering met pastor W, Vroom
Zondag 5 maart Eucharistieviering met pastor H. Hofstede
Vieringen in Twello zondag 10.00 uur
Zondag 5 februari Eucharistieviering met pastor Sebastian
Zondag 12 februari Eucharistieviering met pastoor P Daggenvoorde
Zondag 19 februari Vormselviering met Vicaris Pauw en Pastor W. Vroom en het koor Inbetween
Zondag 26 februari Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde
Aswoensdag om 9.00 uur Eucharistieviering met pastoor P. Daggenvoorde.
Zondag 5 maart eucharistieviering met pastor Sebastian
Wij hopen U te mogen begroeten met vieringen die u aanspreken
Locatieraad en pastoraatsgroep
Geloofsgemeenschap van de H Antonius
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Fruitbomen
Een vraag aan iedereen met fruitbomen 
Graag willen we de Sappers uit Voorst in Beemte Broekland laten komen om uw appels, peren en overig
fruit te laten persen. De kosten zijn € 1 per literpak sap. Aangezien zij alleen komen bij voldoende aanbieding van fruit (vanaf 2500 kg fruit) willen we graag van u weten of u hiervoor belangstelling heeft.
Stuur daarom een bericht naar Aktiefonshuus@outlook.com of bel 06-51557509 (Mettie).
De sappers heeft ook een website: www.desappers.nl en een facebookpagina desappers waarop een
filmpje staat hoe eea in zijn werk gaat.
De persdag staat gepland voor eind september 2017

Voor de Jeugd
Het is paars en werkt in een restaurant.

(Een Aubergine)

Tijdens de tekenles vraagt de tekenleraar aan Frits: waarom heb jij nog niets getekend?
Frits: dat heb ik wel een koe in een weiland.
Leraar: waar is het gras dan?
Frits: Dat heeft de koe opgegeten.
Leraar: Maar er staat helemaal geen koe?
Frits: U denkt toch niet dat een koe in een weiland blijft staan waar geen gras meer is?
Er lopen 2 katten in de woestijn zegt de ene tegen de andere wat een grote kattenbak he?
An is naar de tandarts geweest als ze thuiskomt vraagt haar moeder: Deed het pijn?
An zegt: Ik geloof het wel de tandarts sprong in de lucht toen ik hem in zijn vinger beet.
Waarom is een aardbei rood? omdat hij zich schaamt voor zijn pukkels
SUDOKU
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